
  

 باستضــافة كــريمة مــن حكومــة المملكــة المغربــية، انعقــد بالــرباط، يومــي  

، االجتماع الثانى للوزراء المعنيين بالشؤون االقتصادية والمجاالت        2007 آيار/ مايو 24 و   23
لتى ذات الصـلة بهـا فى البلدان العربية وبلدان أمريكا الجنوبية، وفقاً لألهداف وااللتزامات ا              

 االتفاق على  بغية   2006 أبريل   26 و   25 االجتماع األول، المنعقد بكيتو يومى        فى اتفق عليها 
 يناير  31 و   30بـنود خطـة العمل التى أعدتها اللجنة التنفيذية فى اجتماعها بالقاهرة، يومى              

2007. 

 وأخذاً بعين االعتبار

ألواصر السياسية  أكدت على أهمية تدعيم ا    ) 2005 آيـار /مـايو (أن قمـة برازيلـيا       •
، مهد  )2006 نيسان/أبريل(واالقتصـادية الـتى تربط بين المنطقتين، واجتماع كيتو          

  االستثمار وتعزيز التبادل التجاري  تطوير   من خالل الطـريق للـتعاون االقتصـادى       
  المجموعتين ؛  دولبينالمجاالت ذات الصلة  وكذلك

 التى تم صياغتها في   طة العمل   تفعيل خ م العالقات االقتصادية من خالل      ضرورة تدعي  •
  إعالن كيتو؛ بناءاً على التكليف المتضمن فياجتماع القاهرة 

مختلف القطاعات  في  المكاسب والفوائد الناجمة عن تشجيع التجارة البينية واالستثمار          •
  اجتماعية مستدامة؛ ، بشرية،من أجل تحقيق تنمية اقتصادية

في تفعيل خطة   مهنية ومؤسسات التنمية      الجمعيات ال   و أهمـية دور القطـاع الخاص      •
 . العمل المذكورة

 :على ما يلى وااتفق

من خالل   لتنمية التعاون االقتصادى بين المجموعتين وذلك        تعزيـز اإلطار المؤسسي     :أوالً
أهداف التعاون فى العديد من القطاعات      تحقق  آليات مشتركة لبلورة مشاريع     خلـق   

 : ذات األولوية ومنها

 مجلس اتحادات رجال األعمال فى المنطقتين؛ إنشاء  -1

إنشـاء مجلـس االتحـاد العـام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والخدمات بين               -2
 المجموعتين؛ 

 )0364( ع – 01) 06/04 / (411ن 



 . األمريكيين الجنوبيينإنشاء مجلس اتحاد المستثمرين العرب ونظرائهم  -3

 :العملالتالية وفقاً لخطة  من المجموعتين القيام بالمهام تتولى المؤسسات المختصة  :ثانياً

 دراسات ميدانية إلبراز فرص التعاون والتبادل واالستثمار؛ القيام ب -

لتنشيط التبادل   الجمركية   وغيردراسـة األنظمـة الجمركـية والحواجـز الجمركية           -
 .التجاري

، والعمل على   لتعزيز التفاهم المتبادل   فى أنظمة االستثمارات فى المجموعتين،       دراسة -
ام اتفاقـيات ثنائـية فـى مجال حماية وتشجيع االستثمارات، وتفادى االزدواج             إبـر 

 . الضريبى وفقاً للسياسات والتشريعات الوطنية

 . خلق إطار للتعاون بين المؤسسات المالية -

 . دعم تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات فى المجال االقتصادى -

ثمار بين  تيسير التدفق التجارى واالست   ل آلـيات لتسـهيل تـبادل المعلومات         تطويـر  -
 . اإلقليمين

 .  المجموعتين فى المحافل الدولية ذات الصلةالتنسيق بينتشجيع  -

ارية والترحيب بالتقدم الذى  المنطقتيـن على إبرام اتفاقيات تج    الـدول فـى     تشـجيع    -
 GCC –مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية          أحـرزته   

 وكذلـك اتفاقـيات التجارة بين جمهورية مصر         MERCOSUR –والميركوسـور   
 . MERCOSUR –العربية والميركوسور 

  التنموية هدافاألالدعم المادي لتحقيق    فى   المالية للمساهمة     المؤسسات الدولية  دعـوة  -
 .لأللفية

  :تسهيل االتصال بين رجال األعمال عن طريق  :ثالثاً

 يرات التجارية؛تيسير منح التأش -1

 السياحة والطاقة   : مختلفة مثل  قطاعاتحمالت تعزيز التجارة واالستثمار فى      تشـجيع    -2
 . المستجدةوالتعدين والزراعة والصيد البحرى والصناعات الحديثة والتقنيات 

المزيد من الخطوط المباشرة بين      انشاءمن خالل    النقل الجوى والبحرى     تعزيز حركة  -3
 المنطقتين؛ 

دول لتعزيز التعاون المالى بين      جنوب   –جنوب  الرؤوس األمـوال    حـركة   تشـجيع    -4
 . المنطقتين

 .  االستثمار ووكاالت ترويج تنشيط التجارةمراكزتعزيز التعاون بين  -5

 . (SMEs) بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمل على خلق شبكات -6



ستثمار والتبادل التجارى، والتى استضافتها المملكة      اإليجابية لندوة اال  بالنتائج  اخذ علماً     :رابعا
  .المغربية على هامش االجتماع الوزارى الثانى

 :ما يلى واقررو

 ".  عمل الرباطخطة"بـ والمعنونة فيما بعد ، العمل المرفقةالموافقة على خطة  -

 . بشكل منتظم"  عمل الرباطخطة"مراقبة تنفيذ لدعوة اللجنة التنفيذية  -

ـ  - د االجتماع الوزارى الثالث للوزراء المعنيين بالشؤون االقتصادية والمجاالت ذات          عق
أمريكا دول   إحدى، فى   2009 أمريكا الجنوبية فى عام      ودول العربية   الدولالصلة فى   
 . الجنوبية

على كرم ضيافتها  االجتماع و  هذا تقديـم الشكر إلى المملكة المغربية على حسن تنظيم         -
 .للوفود

 
 
 


